Regulamin
Towarzystwa Przyjaciół
Papieskiego Wydziału Teologicznego
w Warszawie
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Regulamin Towarzystwa

Rozdział I.
Przepisy ogólne.
§1
Towarzystwo Przyjaciół Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, zwane dalej
Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zwykłym o charakterze dobrowolnym i opierającym się
na pracy społecznej ogółu jego członków.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
miasto stołeczne Warszawa. Dla właściwej realizacji swoich celów Towarzystwo może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej.
§3
Towarzystwo działa zgodnie z porządkiem prawnym
a w szczególności na podstawie przepisów Konstytucji
stowarzyszeniach.

Rzeczpospolitej Polskiej,
oraz ustawy Prawo o

§4
Realizując swoje cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy swoich członków.
§5
Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§6
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, odznak i godła zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji.
§7
1. W ramach Towarzystwa tworzy się zespoły mające na celu organizację jego działań w
poszczególnych dziedzinach.
2. Zespoły, o których mowa w ust. 1 to:
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- zespół ds. nauki
- zespół ds. społecznych
- zespół ds. kultury
- zespół ds. rodziny
3. Zarząd Towarzystwa może podjąć uchwałę o powołaniu dodatkowych zespołów ustalając
zakres ich działania i kompetencje. Decyzję Zarządu w tym zakresie musi potwierdzić
najbliższe Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
§8
1. Celem ogólnym Towarzystwa jest wspieranie działalności naukowej Papieskiego
Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz promowanie wiedzy o jego tradycjach i
działalności.
2. Do celów szczegółowych należy:
a) promowanie wiedzy o Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie,
b) organizowanie sympozjów, seminariów oraz innego rodzaju spotkań oraz
towarzyszących im wydarzeń naukowo - kulturalnych,
c) wspieranie działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie w
zakresie rekrutacji studentów,
d) działalność wydawnicza i publicystyczna oraz jej wspomaganie,
e) organizowanie imprez naukowych, a w szczególności konferencji i debat,
f) szeroko rozumiana pomoc osobom chcącym podwyższać swoje kwalifikacje ponad
zdobyty tytuł magistra,
g) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji
absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie,
h) integrowanie absolwentów oraz sympatyków Papieskiego Wydziału Teologicznego
w Warszawie dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej i religijnej,
i) kultywowanie i rozwijanie kultury polskiej,
j) współpraca z ośrodkami naukowymi w Polsce i innych państwach, organami
państwowymi, samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie
działalności Towarzystwa,
k) współpraca z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie,
l) podejmowanie działań na rzecz propagowania i rozwoju świadomości wiary
katolickiej,
m) dbałość o dobre imię absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w
Warszawie oraz samej Uczelni,
n) budowa więzów solidarności koleżeńskiej i integracja środowiska skupionego
wokół Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie,
o) działania na rzecz rozwoju duchowego Członków Stowarzyszenia.
§9
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) popularyzację osiągnięć Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz
jego absolwentów i sympatyków,
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b) organizowanie imprez naukowych i o charakterze religijnym, a w szczególności
konferencji i debat, także międzynarodowych,
c) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw i innych form pogłębiania wiedzy o
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie,
d) działalność informacyjną, w tym organizowanie kampanii społecznych,
e) publikację
literatury,
w szczególności
zaś
publikację
materiałów
pokonferencyjnych,
f) wspomaganie osób chcących podwyższać swoje kwalifikacje ponad zdobyty tytuł
magistra poprzez:
1. pomoc w kontaktach z instytucjami, organami administracji publicznej i im
podobnym podmiotom,
2. pomoc w publikacji literatury fachowej,
g) upowszechnianie informacji o działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego w
Warszawie,
h) wydawanie oświadczeń publicznych w sprawach ważnych dla środowiska,
i) współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
j)kierowanie do władz, instytucji i organizacji wniosków o poparcie działań
Stowarzyszenia,
k) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o pokrewnych celach,
l)propagowanie wzorców osobowych i zachowań, jakie powinny charakteryzować
postawę religijną i moralną absolwentów,
m) rozwijanie aktywności kulturalnej i religijnej członków Towarzystwa, w tym
organizacja grup zainteresowań, spotkań z wybitnymi osobistościami - także spoza
środowiska absolwentów,
n) organizowanie spotkań ze studentami i pracownikami naukowymi Papieskiego
Wydziału Teologicznego w Warszawie,
o) wydanie albumu absolwentów oraz innych materiałów informacyjnych w każdej
formie, w tym w formie elektronicznej,
p) podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów
Stowarzyszenia.
Rozdział III.
Prawa i obowiązki członków oraz sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny
utraty członkostwa.
§ 10
1. Członkiem Towarzystwa może być absolwent lub przyjaciel Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie.
2. Absolwentem jest osoba fizyczna, która ukończyła studia na Papieskim Wydziale
Teologicznym w Warszawie.
3. Przyjacielem jest osoba fizyczna, której zainteresowania i działalność związane są
z dziedziną szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej a także student Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie.

§ 11
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Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych.
§ 12
Członkami Towarzystwa mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które pragną czynnie
realizować jego cele.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład
pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa.
2. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego jest podpisanie i złożenie deklaracji
członkowskiej Zarządowi. W deklaracji kandydat składa oświadczenie o woli wstąpienia
do Towarzystwa i akceptacji jego celów oraz zobowiązuje się do przestrzegania
przepisów określających prawo o stowarzyszeniach, statutu, regulaminów i uchwał
Towarzystwa.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w tej sprawie.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo do udziału w działalności Towarzystwa, a w szczególności do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c) udziału w zebraniach, konferencjach, debatach, szkoleniach oraz wszelkich
imprezach naukowych i religijnych organizowanych przez Towarzystwo,
d) uczestniczenia w innych działaniach Towarzystwa,
e) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Towarzystwa,
f) otrzymywania informacji o działalności Towarzystwa i jego władz.
§ 15
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów i zadań Towarzystwa,
b) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz
Towarzystwa oraz prawa o stowarzyszeniach,
c) regularnego opłacania dobrowolnie zadeklarowanych składek członkowskich,
d) dbania o dobre imię i mienie Towarzystwa.
§ 16
1.

Osobom fizycznym, które wniosły szczególny wkład w rozwój Towarzystwa Walne
Zebranie na wniosek Zarządu może nadać godność członka honorowego.
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2.

3.

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym
posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
Obowiązki członka honorowego są takie same, jak obowiązki członka zwyczajnego
z wykluczeniem § 15 c.
§ 17

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
Towarzystwa,
b) śmierci członka lub utraty praw publicznych,
c) uchwały Zarządu podjętej z powodu braku płacenia składek członkowskich przez
okres dłuższy niż 1 rok,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, działania na szkodę Stowarzyszenia lub
niemoralnego prowadzenia się lub nie licującego z postawą chrześcijanina.
2. Osoba nieprzyjęta w poczet członków Towarzystwa, wykluczona lub skreślona
(pozbawiona członkostwa) ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu na piśmie. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV.
Władze Towarzystwa, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich
kompetencje.
§ 18
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
b) Zarząd Towarzystwa, zwany dalej „Zarządem”.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym. Na żądanie 10% członków obecnych głosowanie w sprawach
określonych w zdaniu poprzedzającym odbywa się tajnie.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji,
Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. Władze Towarzystwa zachowują swoje kompetencje w okresie pomiędzy końcem
kadencji a terminem najbliższego Walnego Zebrania.
5. Uchwały Władz podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na
Walnym Zebraniu, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

§ 19
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1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Towarzystwa. W sprawach, w których
Regulamin nie przewiduje właściwości innych organów Towarzystwa, kompetencje
należą do Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie może działać w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co 4 lata i jest zwoływane przez Zarząd
Towarzystwa.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek 20% ogólnej liczby członków.
5. O terminie i miejscu Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz
z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków pisemnie, w formie
elektronicznej lub w każdej innej powszechnie przyjętej formie na 14 dni przed terminem
obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
§ 20
1. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków podejmowane w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych.
2. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) uchwalanie programu działania Towarzystwa oraz określanie głównych kierunków
działania i jego rozwoju,
b) wybór i odwoływanie władz Towarzystwa,
c) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium,
e) zatwierdzanie wytycznych i sprawozdań,
f) nadawanie tytułu członkostwa honorowego oraz pozbawianie tego członkostwa na
wniosek Zarządu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
h) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie Członka Zarządu, którego działalność
jest sprzeczna z prawem, celami Towarzystwa, postanowieniami Regulaminu lub
uchwałami Walnego Zebrania,
l) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Towarzystwa,
m) podejmowaniu uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

§ 22
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1. Zarząd Towarzystwa jest jego organem wykonawczym i kieruje działalnością
Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz oraz odpowiada za swoją działalność przed
Walnym Zebraniem.
2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób.
3. Zarząd wybiera spośród siebie:
a) Prezesa,
b) Wiceprezesa,
c) Skarbnika,
d) Sekretarza
e) Członka / ów Zarządu.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
5. Funkcję w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 23
1. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Towarzystwa,
b) pisemnego zrzeczenia się funkcji,
c) nie wypełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
d) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia wykonywanie funkcji
członka Zarządu oraz podejmowanie działań szkodzących Towarzystwu,
e) istotnego naruszenia postanowień Regulaminu,
f) prawomocnego skazania przez sąd.
2. Odwołanie członka Zarządu w toku kadencji i przez to pozbawienie go członkostwa w
Zarządzie, może nastąpić wyłącznie w wyniku uchwały podjętej przez Walne Zebranie.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
złożonej na ręce Prezesa Zarządu lub śmierci Członka Zarządu.
§ 24
1. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Towarzystwa,
b) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
d) ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Towarzystwa,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
f) zwoływanie Walnego Zebrania,
g) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
h) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, zawieszania i wykluczania
członków,
i) przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz ich składanie na Walnym
Zebraniu,
j) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek
członkowskich,
k) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
l) decydowanie o współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
m) wymierzanie kar członkom Towarzystwa.
§ 25
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1. W przypadku, gdy członek Towarzystwa narusza Regulamin, nie stosuje się do uchwał
władz lub działa na jego szkodę, Zarząd może wymierzyć członkowi następujące kary:
a) upomnienie,
b) naganę,
c) zawieszenie na czas określony w prawach członka,
d) pozbawienie członkostwa.
2. Rodzaj kary zależy od stopnia przewinienia i wielkości wyrządzonej szkody.
3. Przed zastosowaniem kary Zarząd wzywa pisemnie członka do usunięcia w wyznaczonym
terminie stwierdzonych uchybień.
4. Nałożenie kary następuje w drodze uchwały Zarządu. Uchwałę doręcza się niezwłocznie
członkowi, którego ona dotyczy.
5. Przed podjęciem uchwały o nałożeniu kary Zarząd obowiązany jest zawiadomić członka
o terminie posiedzenia Zarządu, na którym ma być rozpatrywana jego sprawa oraz
umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Niestawiennictwo członka prawidłowo
powiadomionego nie wstrzymuje podjęcia uchwały.
6. Od uchwały Zarządu o nałożenie kary członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
§ 26
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½
ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa, a w razie jego usprawiedliwionej
nieobecności Wiceprezesa.
2. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu
tajnym.
3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego
usprawiedliwionej nieobecności – Wiceprezesa.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub ⅓ składu Zarządu.
2. Zarząd Towarzystwa zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 28
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Towarzystwa, wymagane jest
działanie członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział V.
Majątek Towarzystwa.
§ 29
1. Majątek Towarzystwa stanowią jego fundusze.
2. Majątkiem Towarzystwa administruje Zarząd
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3. Decyzje w sprawie zbycia bądź nabycia składników majątkowych Towarzystwa
podejmuje Walne Zebranie
§ 30
Na fundusze Towarzystwa składają się składki członkowskie.
Rozdział VI.
Zasady dokonywania zmian Regulaminu i sposób rozwiązania się Towarzystwa oraz
przepisy końcowe.
§ 31
1. Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez Walne Zebranie i wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby
członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę Regulaminu może składać:
a) Zarząd,
b) ⅓ członków zwyczajnych Towarzystwa, przedkładając swój wniosek na piśmie
Zarządowi.
4. Wniosek o zmianę Regulaminu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej
zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
§ 32
Członkowie – Założyciele Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi z chwilą jego
zawiązania.
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